NAVODILA ZA IZVAJALCE PRIREDITVE VETER V LASEH
1.

IZPOSOJA MASKOTE PROJEKTA: ŠPORTKO IN VIHRA

Športna unija Slovenije organizatorjem - lokalnim izvajalcem prireditev omogoča brezplačno
izposojo maskot programa Veter v laseh, Športka in Vihre.
Maskoto je potrebno predhodno rezervirati ob prijavi termina prireditve oziroma najkasneje
7 dni pred prireditvijo. Za prevoz maskote poskrbi lokalni izvajalec. Prevzem maskote je na
naslovu: Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana. V kolikor je na izbrani termin zgolj ena
prireditev na nacionalnem nivoju, je možna izposoja obeh maskot. V primeru, da na izbrani
termin poteka več prireditev, si posamezni lokalni izvajalec lahko izposodi samo eno
maskoto. Prednost imata izvajalca, ki sta najhitreje rezervirala maskoto.
Maskoti vrniti nepoškodovani. Pri izposoji se podpiše Podpisni list za izposojo maskot.
Maskoti je potrebno vrniti takoj naslednji dan po prireditvi.

2.

PROMOCIJSKI MATERIAL

Za lokalne izvajalce smo pripravili izbran nabor promocijskega materiala akcije Veter v laseh
(zastava, frizbi, kvalitetna vrečka za shranjevanje). Plakati in Vetrolovčki so za izvajalce akcije
Veter v laseh prav tako brezplačni. Na voljo pa so tudi majice (zelene in bele barve), diplome,
medalje (zlata, srebrna, bronasta), ki so na voljo na spletni trgovini.
Promocijski material naročite preko spletne trgovine na spletni strani www.vetervlaseh.si, in
sicer najkasneje 15 dni pred prireditvijo. V primeru naročila večjega števila majic
priporočamo naročilo 21 dni pred prireditvijo.
Plakati VVL: so na vidnem mestu razporejeni po celotni lokaciji, kjer se dogodek izvaja. Na
plakate se napiše ime posamične postaje in/ali športni moto – motivacijske stavke, ki
popestrijo dogajanje na dogodku (mlade vabijo v gibanje in jih spodbujajo, da se sprostijo,
uživajo in potrudijo izvesti postajo po svojih najboljših zmožnostih).
Vetrolovčki VVL: so lahko v veliko pomoč, v kolikor organizirate dogodek, kjer bodo športne
aktivnosti predstavljene preko različnih vadbenih postaj z različni nalogami.

3.

AMBASADORJI ŠPORTA ZA VSE

Vsak znan slovenski športnik ali druga znana osebnost, na prireditvi lahko sodeluje kot
ambasador športa za vse, prejme promocijski material akcije Veter v laseh (kratka majica). V
kolikor boste v svojo prireditev vključili ambasadorja, nam to sporočite najmanj mesec dni
pred prireditvijo, da vam promocijski material pravočasno posredujemo (pošljemo po pošti).
Ambasador športa za vse podpiše Pismo o nameri, ki ga dobite lahko najdete na spletni
strani TUKAJ.

4.

HIMNA VETER V LASEH

Ne pozabite na predvajanje himne akcije Veter v laseh pred in po zaključku aktivnosti. V
kolikor himne še niste prejeli, nas o tem obvestite na elektronski naslov
tina.porenta@sportna-unija.si.

6.

UVODNA PREDSTAVITEV AKCIJE

Dolžnost vsakega organizatorja je, da pred pričetkom prireditve predstavi akcijo,
nacionalnega izvajalca (ŠUS) in svojo organizacijo. V ta namen smo pripravili splošen uvod, ki
vam je lahko kot izhodišče .
»Veter v laseh – s športom proti zasvojenosti je nacionalna športno-družbena akcija, ki letos
poteka že 27. leto zapored. Njen namen je ponuditi mladim celodnevni športno-družabni
program in predstaviti športno aktivnost kot zdrav in zabaven način preživljanja prostega
časa ter kot alternativo vsem oblikam sodobnih zasvojenosti. Želimo, da mladi alkohol,
droge, pretirano gledanja televizije in igranje računalniških igric zamenjajo za šport in gibanje
- zdravo in zabavno aktivnost.
Nacionalni organizator akcije je Športna unija Slovenije – zveza društev in organizacij, ki z
izvajanjem športno-družbenih projektov, celovito podporo društvom članicam in
izobraževanjem strokovnega kadra skrbi za promocijo športa za vse. Akcija poteka v
sodelovanju z društvi, organizacijami, ki sodelujejo kot lokalni izvajalci prireditev.

Slogan akcije je S športom proti zasvojenosti! Mlade želimo ozavestiti, da vse oblike
zasvojenosti negativno vplivajo na posameznikovo življenje, na drugi strani pa imajo športne
aktivnosti in redno gibanje velik pozitiven učinek na splošno počutje in uspešnost na vseh
področjih. Zato želimo z bogatim celodnevnim športnim in spremljevalnim programom
doseči, da bi mladi preživeli dan ob športu in druženju s svojimi družinami in sovrstniki ter
spoznali, da je šport v prvi vrsti zabava, sprostitev, druženje s prijatelji, veselje in smeh.«

7.

PRISPEVKI IN FOTOGRAFIJE

Po zaključku prireditve poskrbite tudi za pripravo prispevka (povzetka oziroma poročila
prireditve), ki nam ga v roku 2 dni skupaj s fotografijami pošljete na tina.porenta@sportnaunija.si.
POROČILO – navodilo izvajalcu:
•
•
•
•
•

prispevek o izvedeni aktivnosti za novico na spletni strani (250 do 1.000 znakov);
prispevek napisan v WORD dokumentu;
naslov prispevka;
fotografije dogodka dobre kakovosti (najmanj 10 slik; na vsaj treh vidna zastava VVL);
število udeležencev in strokovnih delavcev, prostovoljcev na izvedenem dogodku;

Več informacij o akciji in poteku prireditev ter prispevke s prireditev najdete na spletni strani
www.vetervlaseh.si. Prijazno vas vabimo, da se v primeru dodatnih vprašanj obrnete na
vodjo projekta Tino Porenta (031 544 323, tina.porenta@sportna-unija.si).
Veselimo se sodelovanja z vami!
Ekipa Športne unije Slovenije - Povezani v gibanju!

